SØREN SKØTT
Mail: soren@balancemusic.dk
Tlf: +45 20 37 34 33
Web: http://www.balancemusic.dk/
Resumé: Produkt- og spildesigner med en uddannelsesmæssig
baggrund inden for informationsteknologi, programmering og
vildt design med en kandidatgrad i Audio Design.

ERHVERVSERFARING

Product and Game designer
Product Innovation hos KOMPAN A/S (Marts 2013 – idag)
Design af morgendagens legepladser. Sammenkobling af den fysiske legeplads med
en virtuel verden af kreativitet og leg. Team-baseret udvikling med et stærkt fokus
på innovative løsninger indenfor leg og læring.

Børnebibliotekar
Haderslev Kommune (Juni 2009 – Marts 2013)
Ansat som børnebibliotekar på Haderslev bibliotekerne, hvor jeg stod for
vidensformidling og oprettelse af læringsrum. Desuden ansvarlig for indkøb og
vedligeholdelse af samlingen af computerspil og spillekonsoller i
biblioteksrummet. Samt andre ting relateret til design, videnskabelig
visualisering, kunst og kultur.

Spil anmelder
DBC (deltid; Marts 2010 – Marts 2013)
Anmeldelse af multimedier til klassificering i det danske bibliotekssystem.

Lyd og spil designer
Freelance (Marts 2008 – idag)
Opgaver indenfor lyd, læring og computerspil. Alt fra koncept udvikling til produktog installations løsninger (ShowReel kan tilsendes)

Pædagogmedhjælper og undervisningsassistent
Odense Friskole (Juli 1999 – Juni 2000)
Arbejde med børn i skole og SFO, med områderne spil, musik & grunduddannelse.
Undervisning og efterskoleaktiviteter som sport, leg, teater og spil.

Lagerekspedient
Louis Poulsen (Maj 1997 – Juni 1999)
Lager arbejde, pakning og logistik af lamper og elektriske komponenter.

UDDANNELSE

Cand. Mag. i multimedier med speciale i Audiodesign (2008)
Århus Universitet.

Bachelor i Humanistisk informationsvidenskab (2006)
Syddansk Universitet, Kolding

Studerende ved Center for American studies (2000-2003)
Syddansk Universitet, Odense

Udvekslingsstudent (1992-1993)
Wasilla High, Alaska, USA

Matematisk Student (1996)
Mulernes Legatskole, Odense.

UDVALGTE PROJEKTER

The Smart Playground
Prisvindende legeplads med augmented reality, 3d spil, Apps og interaktiv eventyrbog
til undervisningsbrug, baseret på H. C. Andersens eventyrlige verden. 5 apps
tilgængelig i bade Appstore and Google Play – søgeord: ‘kompan hca

Game design and Sounds

For for several indie computergames at Copenhagen Game Collective

lydbranding
for Olsen & Strøh Automation

Lyd og indholdsdesign
for Alinea som en del af “KonteXt 0” serien på elevunivers.dk

Lyd og Læring
Master’s thesis on the use of sound in learning games

Lyden af hajer
Lyd og interaktions design for Kattegat Centret i Grenå

Hør her (Hear This)
Design og udvikling af lærings application og material for børn med Cochlear
implantater.

Børn, Musik og Kreativitet (Children, Music and Creativity)
Praktisk orienteret project med en dansk 5. klasse, med udgangspunkt i Qvortrups
teori om kompetencer og kultur. Projektet er publiceret med titlen”Children, Music
and Creativity” og præsenteret på Danish Research Centre on Education and
Advanced Media Materials konferencen i 2006.

PRAKTISKE
FÆRDIGHEDER

Ekspertbruger af music og video redigeringsprogrammer –foretrukne programmer er
AVID Pro Tools og Adobe Premiere Pro, men har indgående kendskab og forståelse af
denne type af programmer.
Arbejdet professionelt med programmering af hjemmesider i HTML, Java and Adobe
Flash siden 2003.
Bredt kendskab til computerprogrammer til tegning/modellering indenfor design og
produktion - kendskab til muligheder (og begrænsninger) i bl.a. AutoCAD, SketchUp,
Rhino, SolidWorks samt Adobes programmer som Illustrator, Photoshop og InDesign.
God forståelse af UI, UX og design (herunder usability, accessibility, affordance).
Solidt kendskat til spil design og spil mekanismer.
Erfaren burger af div. præsentationsprogrammer som eksempelvis Power point og Prezi.
Erfaring med databaser og CMS.
Hurtig til at lærer nye programmer og har en fortræffelig teknisk forståelse.

ANDET

Musik karriere
Fra 1997-2001, spiller en lang række live koncerter, komponere og
producere musik med en række forskellige danske og internationale kunstnere.

Licensed scenefyrværker
Godkendt pyrotekniker, med tilladelse til at afskyde fyrværkeri året rundt. Speciale
i indendørs scene og teatralsk pyroteknik.

PERSONAL PROFILE

Født i 1976. Gift med 2 børn. Interesser omfatter kreativitet, computere, musik
og spil, samt fysisk aktivitet som løb og svømning.
Som person er jeg udadvendt, loyal, en god "teamplayer", og betragter mig selv
legende og kreative i mit arbejde, såvel som energisk og engageret.

